
 

 

... dan samen met de Buurtbus naar… 
                 

   
 

bezoeken? Samen koffie  of thee te drinken?  Bent u die belangstellende? 
Kom dan op woensdag 3 juli, om 11.00 uur naar het Buurthuis om samen 
plannen te maken.   
Ook vrijwilligers, die dit plan mee willen ondersteunen, zijn welkom.  
 

Waar kan Zorg om het Dorp u mee helpen? 
1- De aanvraag van een Openbaar Vervoerskaart (= OV-kaart). Deze wordt aan 
de leden gratis verstrekt in 2013 (waarde € 7,50). Ook aan de nieuwe leden! 
2- Leden e.a. bij elkaar brengen, die samen afspreken met de buurtbus ergens 
naar toe te gaan. Bijv. de Theetuin of de markt in Beek en Donk, De Warande in 
Helmond enz.  Alle ideeën zijn welkom.  
3- Vrijwilligers helpen de eerste keer mee, om te kijken hoe alles werkt en te 
assisteren bij obstakels. Een rollator hoeft geen probleem te zijn. 
 

Tot woensdag 3 juli a.s. om 11.00 uur in het Buurthuis. 
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Beste leden van ZOD,  
 

Voor de vakantie begint willen 

wij u toch nog even informeren 

over verschillende zaken die voor 

u van belang kunnen zijn. 

Lees  en bekijk deze Nieuwsbrief 

en doe er uw voordeel mee. 
 

Na de jaarvergadering van 16 

april zijn wij, het bestuur, in de 

nieuwe samenstelling aan de slag 

gegaan. Het voorzitterschap en 

het secretariaat blijven bij de 

zelfde dames, penningmeester is 

Anoeska Bardoel geworden.  

Jouk Lukassen gaat vanuit het 

bestuur de ontwikkelingen 

rondom de Noord Oost Corridor 

volgen, samen met Anton van 

Strien en Harry de Groof.   

   

Wij wensen eenieder veel succes 

met de taken die zij op zich 

hebben genomen en wij wensen  

u allen een hele fijne zomer toe.  

 

INHOUD : 

Buurtbus 

Ledenactie 

Dorpsondersteuner 

Jubileum Zr.Wilfrida  

 

 
 
In november organiseren de 
gem.Laarbeek en ViERBINDEN 
het vrijwilligerscompliment. 
Voor dit jaarlijkse evenement 
worden verenigingen en clubs 
uitgenodigd om kandidaten 
voor te dragen. Besturen wees 
attent op deze uitnodiging en 
vergeet niet een voordracht te 
doen!!!!    
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Nieuwsbrief 

Van het bestuur Stille vakantieweken? 

 

Ledenactie 2013 

Vrijwilligerscompliment 

 

Raadsvisitatie 

Begin juli, als de schoolvakantie begonnen is, 
wil Zorg om het Dorp (ZOD) met belangstel-
lenden er op uit trekken. Heel simpel: ‘Samen 
met de buurtbus naar …’  
Wie vindt het gezellig om mee te gaan?  
In een andere kern rond gaan kijken, winkelen, 
wandelen of een bezienswaardigheid 

 

LET OP!  De rijtijden van Buurtbus lijn 461 van Beek en Donk naar 
Helmond zijn per 24 juni veranderd. Deze sluiten nu beter aan op de 
lijnen naar Gemert en Eindhoven. Vergeet dus niet om naar de juiste tijd 
te kijken als u met de Buurtbus wilt reizen!!!!! Bij de halte of op site 
http://www.buurtbuslaarbeek.nl/Dienstregeling.php 

 

Evenals vorig jaar heeft ZOD ook voor 

2013 weer een LEDENACTIE ter waarde 

van € 7,50. Dit jaar kunt u een OV- kaart 

aanschaffen of een ‘Ommetje’ maken, en 

daarna ‘iets’ gebruiken bij de Pelgrim.  
 

De bon (1 per gezin) kan in de maanden 

juli en augustus elke woensdag tussen 

11.30 en 13.30 uur in het Buurthuis 

worden afgehaald.  
 

Heeft u in 2013 een OV-kaart aangeschaft, 

dan wordt deze vergoed. Wilt u geholpen 

worden met het aanvragen van een OV-

kaart bel dan G.Aarts 421496.  

Ook voor nieuwe leden. Dus zegt  ‘t voort! 

  

Op 22 mei bracht de gemeente-
raad van Laarbeek een bezoek aan 
Mariahout. Na een rondleiding op  
zorgboerderij Grootenhout werd bij 
het Torreven een kunstwerk ont-
huld van Genoveef Lukassen met 
een gedicht van Maarten vd Elsen.  
 

 
 

mailto:dorpservicecentrum@onsmail.nl
http://www.buurtbuslaarbeek.nl/Dienstregeling.php


 

 

Zestig jaar actief deel uitmaken van de Congregatie van de zusters van 
Barmhartigheid van Ronse en nog steeds niet op haar lauweren kunnen 
rusten. Dat is het leven van zuster Wilfrida! (rechts op de foto)  Velen in 
Mariahout kennen haar als het hoofd van de kleuterschool en later als 
directeur van de Bernadette Basisschool. Een groot aantal 
dorpsgenoten heeft zij in die jaren goed leren kennen! Toch heeft ze in 
1992 afscheid moeten nemen van het onderwijs in Mariahout. Er 
wachtte haar een andere zware taak. Als provinciaal overste van de 
Congregatie trok zij niet alleen de kar van deze steeds ouder wordende 
kloostergemeenschap in Nederland, zij nam ook het initiatief  tot het 
regelen van de nalatenschap van de zusters. 
Omdat de oorspronkelijke taken van de zusters zoals onderwijs, zorg 
voor (psychiatrische) patiënten en ouderen, grotendeels door de 
overheid zijn overgenomen, heeft zuster Wilfrida met de ‘Kerkelijke 
Instelling Erfgoed Glorieux’ geregeld dat de spiritualiteit in een 
eigentijdse geest voortgezet kan worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
         
 
 
 
 

 

 

  

Zo is er een bezinningscentrum St. Joseph gevestigd in de voormalige kapel op de Burgh in Eindhoven. Ook het 
park is zo ingericht dat het een helende functie kan hebben. Zuster Wilfrida is een ware manager geworden. Haar 
leven wordt, naast het religieuze leven en het leiding geven aan de communiteit, vooral gevuld met vergaderen 
en meedenken over wonen, werken en welzijn van anderen. 

In Mariahout is Mariëngaarde, als provincialaat, het middelpunt gebleven van dit veranderende proces. Een plek 
aan de Mariastraat waar zij, samen met medezuster Marianne Vogels, graag vertoeft. Zij probeert hier afstand te 
nemen van haar drukke werkzaamheden in Eindhoven en Ronse. Maar waar anderen allang aan hun rustige 
‘oude’ dag zijn begonnen, is zuster Wilfrida nog altijd intensief aan het werk voor haar congregatie en 
medezusters.  
Maar ook haar dorpsgenoten zijn nog steeds welkom in klooster Mariëngaarde. De kapel is door de week 
opengesteld voor het bijwonen van de H.Mis. Hier wordt door een vaste groep inwoners regelmatig gebruik van 
gemaakt. 
Zorg om het Dorp wil zuster Wilfrida van harte feliciteren met haar jubileum op 18 juni j.l. en wenst haar nog  
vele mooie en inspirerende jaren toe in ons dorp Mariahout.  

 

MAPLEHOF 
 

 

De bewoners van de Maplehof  
hebben de schop ter hand 
genomen, om in overleg met de 
gemeente hun ‘hof’ aan te 
pakken en opnieuw in te richten.  
Het Mariabeeld, dat er 30 jaar 
geleden een plekje vond, 
verhuist naar het park. Vanaf de 
Bernadettestraat is dit beeld 
voor de passant zichtbaar.  
Een en ander wordt gesub-
sidieerd door het Rabofonds en 
het ‘potje’ Burgerparticipatie.  
Daarvoor onze hartelijke dank!  

 

In de vorige 
Nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen over 
‘hanging-baskets’ 
voor het Oranje-
plein/Mariastraat. 
Vanwege de jaarlijks 
terugkerende 
kosten van de 
bloemen en het 
beroep op 
vrijwilligers, heeft 
het bestuur van 
ZOD besloten er 
vanaf te zien. 

 

Diamanten zuster Wilfrida in Mariahout 
 

Berrie van de 
Waardenburg 

 

 

06-31244726 - bvdwaardenburg@vierbinden.nl 
Waarnemend dorpsondersteuner Mariahout 
 

In 1983 begon ik als jeugd- en jongerenwerker voor 
Stichting Samenlevingsopbouw Beek en Donk.  
Voorheen was ik 2 jaar werkzaam in Helmond en 
Gemert. Daarvoor werkte ik 10 jaar bij Philips. Na een 
aantal jaren en verschillende functie/fusies later, ben ik 
als dorpsondersteuner actief in de kern Aarle-Rixtel en 
ben ik tijdelijk waarnemend dorpsondersteuner in 
Mariahout. Daarnaast ben ik aandachtsfunctionaris 
jeugd- en jongerenwerk en coördinator buurt-
bemiddeling. 
Ik heb ervaringen opgedaan in Beek en Donk, Lieshout 
en Mariahout, maar constateer dat elke kern anders is.  
Wat me opvalt is dat er in Mariahout veel informeel 
geregeld wordt. Ik wil nauw samen gaan werken met 
Zorg om het Dorp en het dorpsondersteuningsteam.  
 

Mocht u als persoon of als organisatie vragen hebben op 
het gebied van Wonen, Welzijn, Leefbaarheid of Zorg, 
dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen.  
Tijdens de schoolvakantie ( juli/augustus) ben ik afwezig. 
Voor vragen tijdens de vakantie, kunt u via ViERBINDEN 
contact opnemen met een van de andere 
dorpsondersteuners. Tel.0492-328800 

 

Opknapbeurt 

 



 

 

                                                                  

 

 

 

                                                            

                                                              

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur ZOD 

 

Voorzitter   
Ger Aarts 
Tuindersweg 35 
0499-421496 
g.aarts@zorgomhetdorp.nl  
 

Secretaris 
Corine Gevers 
Plevierstraat 26 
5738 BE Mariahout 
0499-42840525 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 

Penningmeester  
Anoeska Bardoel 
Torreven 3 
0413-0206105 
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl 
 

Bestuursleden 
Ilse Barten 
Wilhelminastraat 20 
0499-422741 
i.barten@zorgomhetdorp.nl  
 

Ria Lindeman 
Bernadettestraat 45 
06-23993074  
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 
 

Jouk Lukassen 

De Koperwiek 8 
06-18037938 
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl  

Redactie Nieuwsbrief 

Ria Lindeman 

Ger Aarts 

 

JA, ik wil ook  lid worden van Zorg om het Dorp 
 

naam   _____     _________________________________________  dhr/mevr/familie  

adres    ________________________________________________________ 
tel.nr. ____________________________________  postcode ___________ 

e-mail   ________________________________________________________ 
 

Machtiging 
 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging ‘Zorg om het Dorp’ om per jaar de 

contributie af te schrijven van Bank/giro:____________________________________   naar rek.nr. RABO 12.89.92.425 

Vanwege het lidmaatschap van de vereniging Zorg om het Dorp  

 

Datum

:     

  -   - 2 0 1   

Naam                         

Plaats             

 
Handtekening: ……………………………………………………. 
  
Deze machtiging (ook te downloaden via de website) inleveren in het Dorpsservice-centrum of Plevierstraat 26.  
Contributie 2013 met machtiging €10,-   Per kas  €12,00 

Op verzoek van de gemeente heeft Zorg om het Dorp een aantal initiatieven 

kenbaar gemaakt voor de toekomst van Mariahout.  

Mogelijk kunnen deze opgenomen worden in een aanvraag voor subsidie bij 

de Provincie.  De nadruk moest worden gelegd op: 

‘Continuering en verbetering van de sociale interactie’ binnen Mariahout.  

De gemeente spreekt over communicatieve en fysieke TOP’s.                         

De volgende thema’s zijn door ZOD benoemd:  

- Communicatieve TOP’s: 

Televisieschermen bij de Jumbo en het Buurthuis.  

Hier worden de laatste nieuwtjes en activiteiten over Mariahout 

aangekondigd. (In Lieshout is dit een succes gebleken).                                         

- Fysieke TOP’s: 

1 Project: Met de Buurtbus naar … 

2 Project: Bankjes voor wandelaars in de natuurgebieden rondom 

Mariahout. Zie http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/bankjes  

3 Project: Centrumvisie, Mariahout een klein dorp met een groot hart. 

 Zie http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/centrumvisie_mariahout 

4 Project: Jeu de boule, ook in de winter.  

Alles is na te lezen via:  http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/tops 

Toevallige Ontmoetings-Plekken: TOP’s 

Vele activiteiten zijn dit 
voorjaar georganiseerd. 
Koninginnedag, de Kermis, , 
onthulling van de Social Sofa 
en Mariahout ‘80. Sponsors en 
vrijwilligers hartelijk dank! 

In Nieuwsbrief 1 stond een stukje over de herstart van de Knipselkrant, 
maar bij nader inzien bleek dit niet haalbaar voor de nieuwe werkgroep.    
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